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HET WAAROM VAN DIT PAMFLET

19 November 2019, politieke avond Westerveld, in het gemeentehuis aldaar.

Na de pauze staat om 21.35u het agendapunt: 
*Voorstel over vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018
Zoals gebruikelijk was hier ook tijd ingeruimd om als burger in te spreken.
Voor dit agendapunt 4.7: Notitie advies spuitvrije zones (72KB), hadden zich 15 sprekers aangemeld. 

In dit pamflet vindt u achter het voorwoord van de voorzitter van de vereniging Meten = Weten, 
de teksten van de insprekers. 

Bewogen teksten, die qua inhoud veel gevoelens van inwoners van Westerveld vertegenwoordigen. 



1METEN = WETEN

VOORWOORD

Waar we voor staan

Meten = Weten bestaat nu ruim een jaar. Sinds het 
voorjaar zijn we een vereniging, die inmiddels driehon-
derd leden heeft. We hebben M=W opgericht uit grote 
bezorgdheid over de enorme hoeveelheid bestrijdings-
middelen die met name in de bollenteelt gebruikt  
worden. Naar ons idee en die van onafhankelijke  
specialisten op dit gebied, vormen die een bedreiging 
voor de natuur en voor de gezondheid van de bewoners 
van het platteland.

Zoals de naam van onze vereniging aangeeft zien we het 
als onze taak om metingen uit te voeren zodat we beter 
weten wat de gevolgen zijn, van een jarenlang onge-
hinderd gebruik van gifstoffen. Het is eigenlijk niet te 
geloven dat dit niet eerder is gebeurd. Dit zou een taak 
van de overheid moeten zijn. Vermoedelijk hebben ze 
daar altijd van afgezien, omdat ze dan het risico liepen 
om werkelijk maatregelen te moeten nemen. Als je kijkt 
naar de resultaten van onze metingen zou daar alle 
reden toe zijn.

In alle door ons genomen grondmonsters werd een 
groot aantal verschillende gifstoffen aangetroffen, met 
een uitschieter van 50 verschillende bestrijdingsmidde-
len in één monster!

We vonden de resultaten van een eerste serie metingen 
dermate onrustbarend dat we die via een persbericht 
naar buiten hebben gebracht. Behalve tot veel me-
dia-aandacht leidde dit ook tot vragen in de Tweede 
Kamer en een gesprek met de Minister van Landbouw, 
Carola Schouten. Vanuit de hoek waar men belang 
denkt te hebben bij een onbelemmerd gebruik van 
bestrijdingsmiddelen waren de reacties voorspelbaar: 
twijfel zaaien aan de juistheid van de metingen en 
vooral benadrukken dat alle stoffen onder de wettelijk 
toegestane norm bleven.

Dat laatste klopt. Maar wat dan voor het gemak verge-
ten wordt, is dat er alleen een norm bestaat voor afzon-
derlijke stoffen, niet voor de giftige cocktail van 20 of 
meer stoffen die we hebben aangetroffen. Tot voor kort 
werd geen enkel onderzoek gedaan naar het cumulatief 
effect van al die bestrijdingsmiddelen op de natuur en 
onze gezondheid. Wel is sinds een paar jaar duidelijk 
dat het aantal insecten in landbouwgebieden met 70% 
is afgenomen. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat de 
ziekte van Parkinson vaker voorkomt onder boeren die 
in hun leven veel met bestrijdingsmiddelen in aanraking 
zijn gekomen.

Maar aanwijzingen vormen geen waterdicht bewijs. 
Daarom is het goed dat er een paar weken terug aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam een hoogleraar bo-
dem-ecotoxicologie is aangesteld. Met een internatio-
naal team zal hij onderzoek doen naar de effecten van 
alle bestrijdingsmiddelen samen op het bodemleven en 

daarmee op de vruchtbaarheid van de bodem. Natuurlijk 
prachtig dat dit gebeurt, maar het mag voor de overheid 
geen reden zijn om maatregelen uit te stellen.

Zoals bekend heeft Minister Schouten te kennen gege-
ven dat over tien jaar de landbouw in Nederland groten-
deels circulair moet zijn, dus zonder grootschalig ge-
bruik van veevoer uit Amerika en met een minimum aan 
bestrijdingsmiddelen. Daar lijken alle belangengroepen 
zich in te kunnen vinden, zolang ze maar niet per direct 
echt iets hoeven te veranderen. Zo worden maatregelen 
op de lange baan geschoven en kan iedereen op z’n vin-
gers natellen dat we een werkelijke omschakeling van 
de landbouw in 2030 niet gaan halen. Terwijl de proble-
men die op ons af komen gigantisch zijn: klimaatveran-
dering, fijnstof- en stikstof problematiek, nanodeeltjes 
en minieme plasticdeeltjes plus bestrijdingsmiddelen en 
andere gifstoffen in ons milieu.

Dat vergt zowel van de landelijke overheid, als van de 
provinciale en de gemeentelijke overheid een duidelijke 
aanpak. Dat is veel gevraagd omdat ze problemen moe-
ten oplossen die zijn ontstaan door jarenlang bewust 
wegkijken van de bestuurders vóór hen. Lastig is ook 
dat zij een nieuw terrein betreden, nu voor het eerst de 
grenzen aan de groei zo duidelijk zichtbaar worden.

Maar er is geen keus. Al was het alleen al door uitspra-
ken van de rechter. Sinds het vonnis van de Hoge Raad 
over de Planmatige Aanpak Stikstof, krijgen Natura 2000 
gebieden een veel betere bescherming dan voorheen. 
Alle activiteiten die afbreuk doen aan de kwaliteit van 
deze natuurgebieden zijn voortaan verboden. Het is al 
tientallen jaren duidelijk dat veel stikstof slecht is voor 
90% van alle soorten planten, net zoals bestrijdingsmid-
delen ernstige schade aanrichten aan het insectenleven. 
Dit betekent dat intensieve veeteelt, akkerbouw en bol-
lenteelt niet langer vlak in de buurt van een natura 2000 
gebied mogen plaatsvinden. Er zal dus een zonering 
moeten worden ingesteld. Meten = Weten pleit al vanaf 
de oprichting voor het instellen van spuitvrije zones om 
omwonenden in het buitengebied te vrijwaren van gif. 
Want als mieren, vlinders en orchideeën wel beschermd 
worden, waarom dan niet de burgers van dit land? 
Als ik hier een persoonlijke noot aan mag toevoegen - 
weliswaar staat het boeren en telers vrij om hun land 
naar eigen goeddunken te behandelen, maar waarom 
zou ik moeten dulden dat de bestrijdingsmiddelen die 
zij gebruiken in mijn tuin terechtkomen of in het huis-
stof van mijn huis? Net zo als het ongewild meeroken 
vroeger normaal werd gevonden, kunnen we ons binnen 
afzienbare tijd waarschijnlijk niet meer voorstellen dat 
burgers op een kilometer afstand nog blootgesteld 
moeten staan aan gifstoffen. 

Vledderveen, 28-11-2019 

Rob Chrispijn
Voorzitter Meten = Weten
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Geacht college, beste leden van de raad, beste 
aanwezigen,

Zoals uit de reacties op de omgevingswet is gebleken 
maken veel inwoners van de gemeente Westerveld zich 
zorgen over het gebruik van gewasbeschermingsmidde-
len in het buitengebied van de gemeente Westerveld.

Wij maken ons ook zorgen. We hebben een gezin met 
drie kinderen van 8,10 en 12 jaar. Ze spelen veel buiten. 
Volgend jaar komen er lelies voor de deur. Ons erf wordt 
van het veld gescheiden door een weg en een slootje; 
de afstand tot het veld is 10 meter. 
U kunt zich misschien voorstellen hoe dat voelt.

We hebben zorgen over de effecten op de gezondheid 
van onze kinderen en onszelf, Zorgen over de natuur; 
vervuiling van het grondwater en zorgen over de biodi-
versiteit.

Op de hoek van onze straat staat een bordje; -grondwa-
terbeschermingsgebied-, met daaronder een telefoon-
nummer: “bodemverontreiniging direct melden a.u.b.” . 
Hoe vaak zal ik bellen volgend jaar?

Hoe lang moeten we nog wachten om uit verder onder-
zoek te constateren dat de gewasbeschermingsmidde-
len schadelijker zijn voor de gezondheid dan tot nu toe 
altijd werd aangenomen? 

Uit het RIVM rapport van 2018 en 2019 wordt gesteld 
dat er geen aanwijzingen zijn voor gezondheidsproble-
men samenhangend met de het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen: dat wil zeggen: alle gemeten 
waarden vallen binnen vooraf bepaalde grenzen. 
Verder wordt er gezegd dat er nog geen compleet beeld 
bestaat en dat er gepleit wordt voor een gericht onder-
zoeksprogramma. 

In mijn beroep heb ik altijd geleerd dat je moet bewijzen 
dat hetgeen je produceert of verkoopt geen negatieve 
gevolgen mag hebben voor de gezondheid en dat het  
altijd veilig is. Als ik dit niet kan bewijzen mag ik de 
markt niet op. 

Het college heeft in een van de stukken voor deze 
avond aangegeven dat niet zij, maar het rijk verantwoor-
delijk is voor de gezondheid van de inwoners van de 
gemeente Westerveld. De gemeente is juist verantwoor-
delijk voor de gezondheid van de bevolking. Ik vind dat 
een hoofdtaak en zij mag best een stukje harder lopen.

De gemeente kan een hele belangrijke rol spelen om 
de balans te vinden van agrarisch ondernemerschap en 
gezond en veilig wonen. Om bijvoorbeeld de agrarische 
sector te helpen in de omslag naar duurzame landbouw. 

Ik wil in dit kader ook graag minister Schouten van 
Landbouw te citeren: 

Zij zegt: “we hebben nu vooral discussie over welke 
middelen we wel of niet mogen gebruiken, maar ik wil 
dat we het hebben over wat er voor nodig is om planten 
zelf weerbaar te maken” 

Haar ideaal is, dat er helemaal geen middelen meer 
nodig zijn. 

Ze verwijst naar haar toekomstvisie op de landbouw, 
waarin ze boeren oproept om milieu- en klimaatvrien-
delijk
Beste mensen, de wereld is echt aan het veranderen. 
Deze tijd vraagt om grote verandering. Het is nu meer 
nodig dan ooit.

Grote veranderingen zijn moeilijk. Maar ook grote ver-
anderingen beginnen met een kleine eerste en vaak 
moedige stap.

De gemeente Westerveld heeft nu de kans om deze 
eerste stap te zetten zonder alleen te kijken naar de 
huidige wetgeving. De kans om voorop te lopen op het 
gebied van duurzaamheid. Zij weet zich gesteund door 
honderden inwoners.

Samen kunnen we heel veel oplossingen te bedenken 
die iedereen in de gemeente Westerveld kan helpen aan 
een duurzame toekomst:
• Het openen van een loket wat ervoor zorgt dat de 

gemeente bewoners helpt. 
• Spuitvrije zones rondom woonhuizen die hiervoor een 

verzoek hebben gedaan bij dit gemeente loket.
• Het verstrekken van een compensatie aan telers voor 

spuitvrije zones.
• Subsidies verstrekken voor biologische telers
• Stimuleren van bloemrijk grasland langs agrarische 

velden voor het behoud van biodiversiteit.

Laten we verder gaan dan alleen de burgers informeren 
op informatieavonden en spreekrecht geven; maar ook 
daadwerkelijk naar hen luisteren invloed geven op het 
besluitvormingsproces. 

Dát is in mijn visie grensverleggend besturen,  
dank u wel.
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Dwingeloo, 19 november 2019

Dank u voor het geven van de gelegenheid om mij uit 
spreken over het Bestemmingsplan Buitengebied  
Westerveld 2018. De ingekorte spreektijd tot drie  
minuten is echter echt te krap. 

Ik woon sinds een paar jaar in wat wel het Buitengebied 
van Westerveld genoemd wordt, direct aan de rand van 
de Es. Ik begin mij steeds meer zorgen te maken over 
omvang van de blootstelling aan gewasbeschermings-
middelen. 

Zo heb ik begrepen dat ik niet alleen op het moment 
van spuiten aan de middelen wordt blootgesteld, maar 
dat door uitdampen van de middelen deze nog da-
genlang van zelfs aan de andere zijde van de Es mee-
gevoerd kunnen worden in de richting van mijn bene-
denwinds gelegen huis. Het Onderzoek Blootstelling 
Omwonenden (OBO) van het RIVM heeft dit bevestigd. 
Zo word ik langduriger blootgesteld dan ik al dacht. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat de gewasbescher-
mingsmiddelen zelfs in mijn huis te vinden zijn. 

Op dit moment wordt van elk bestrijdingsmiddel af-
zonderlijk beoordeeld of het gezondheidsrisico’s met 
zich meebrengt. Maar in werkelijkheid word ik niet aan 
slechts één middel, maar aan meer middelen tegelij-
kertijd blootgesteld. Zo worden in het onderzoeksrap-
port naar de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen bij 
metingen 46 verschillende pesticiden aangetroffen. Wat 
deze stapeling van stoffen betekent voor de veiligheid 
voor mij en onze omwonenden is onbekend, bevestigt 
minister Schouten. Bovendien tonen recente humane 
studies aan dat er een verband is tussen pesticiden 
en een verhoogd risico op (het bijdragen aan) autisme, 
IQ-verlies en ADHD. Dat onze minister dan ook nog durft 
te stellen de bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt 
op velden waar lelies worden geteeld geen gevaar voor 
mij en omwonenden vormen – op basis van onderzoek 
van het Ctgb - stelt mij in het geheel niet gerust. In 
tegendeel. 

Ik heb begrepen dat het juridisch advies in de Notitie 
Advies spuitvrije zones van het bureau Van Doorne, de 
basis is voor besluitvorming omtrent Bestemmings-
plan Buitengebied Westerveld 2018, gebaseerd is op de 
stellingname dat wetenschappelijk bewijs thans nog 
ontbreekt. In het licht van het voorgaande vind ik dit het 
karakter van een gelegenheidsargument hebben. 

Ook vind ik het niet te verteren dat de bollen met  
goede opbrengsten naar het buitenland gaan en dat 
de milieuschade wordt afgewenteld op onze kostbare 
leefomgeving. 

Coen van Dedem schreef recentelijk een artikel in het 
NRC over duurzame landbouw ontwikkeling. Hij schrijft 
dat het steeds duidelijker wordt dat het natuurlijk 
herstelvermogen van de natuur, gebaseerd op een rijk 

bodemleven is ingeruild voor beheersing van de natuur 
met inzet van chemische bestrijdingsmiddelen en de 
toevoeging van kunstmest. En ik ben mét hem bezorgd 
over de destructie van de natuur.

Ik begrijp dat het probleem complex, maar het is aan u, 
aan de politiek om een weg te zoek in de tegengestelde 
belangen en de kosten die ergens neergelegd moeten 
worden. De potentie voor een duurzame omwente-
ling er! Nederland is met heel veel kennisontwikkeling 
groot geworden met traditionele landbouw, waarom 
die kennis niet aanwenden voor de ontwikkeling van 
duurzame landbouw stelt Coen van Dedem. Juist hier 
in Nederland. Waarom niet hier op onze Esgronden als 
die potentie er is? Waarom zet de gemeente Westerveld 
niet een eerste stap? Waar is de politieke moed? 

Ik verwacht van u als overheid dat zij het voorzorgprin-
cipe laat prefereren daar waar thans nog onvoldoende 
wetenschappelijk bewijs is voor gezondheidsschade 
voorhanden is, omdat het gaat om mijn en onze ge-
zondheid, de schoonheid en biodiversiteit onze leefom-
geving die wij ook aan toekomstige generaties hebben 
door te geven. 

Ik verwacht van u meer visie, meer lef, meer zorg. Het 
Bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018 getuigd 
hier niet van. U zou bijvoorbeeld een begin kunnen ma-
ken met het instellen spuitvrije zones, al dan niet lokaal. 
Ik zou u zeer erkentelijk zijn. 

Fdg
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Geachte Gemeenteraad Westerveld, geachte Voorzitter,

In 2014 kochten wij een woning in Dwingeloo.
Prachtig, te midden van weilanden en koeien.

Dat duurde echter niet lang. In het zelfde jaar werden er 
lelies gepoot rechts naast en achter ons.
De boer stopte met zijn koeien en verhuurt zijn land aan 
een lelieboer. De afgelopen 5 jaar zijn wij ingebouwd 
door lelies en pioenen, dus ook links en voor ons per-
ceel. De koeien zijn weg. Als de bollenboer “een goede 
buur” was zou hij ons ver voor een gewasbespuiting 
waarschuwen dat ze eraan kwamen en mededelen met 
welk middel zij spuiten. 

Dit natuurlijk om ons te beschermen tegen hun gewas-
beschermingsmiddelen en ons de tijd te geven om het 
advies dat de gezondheidsraad heeft afgegeven, op te 
kunnen volgen: naar binnengaan, ramen en deuren te 
sluiten, de was en de dieren binnen te halen en vooral 
binnen te blijven!

Volgens het OBO onderzoek van het RIVM lopen mensen 
die binnen 250 meter van een gewasbespuiting wonen 
risico. Ons huis staat aan 2 kanten respectievelijk 20 en 
35 meter van de velden pioenen en lelies af. De wind 
staat, “heel gelukkig” voor ons, altijd west- of oostelijk 
of iets ertussenin, vanaf die velden op ons gericht. Het 
waait op ons perceel bijna altijd hard veelal zelfs storm-
achtig, natuurlijk precies als de bespuitingen plaatsvin-
den. Met het gevolg dat wij vaak het gif ruiken/ bemer-
ken, brandende ogen en keel krijgen. Als reactie op het 
gif hoesten en misselijk worden.

Dat er bespuitingen bij veel te harde wind plaatsvinden 
hebben wij aangegeven bij de bollenboer, de landeige-
naar, de gemeente, bij de NVWA en zelfs bij minister 
Schouten. Wij worden niet gehoord want de bespuitin-
gen juist op die momenten gaan gewoon door.
De bollen zijn voor de bollenboer en de landeigenaar 
hun geld, hun inkomen. Dat zij bewerkingen moeten 
uitvoeren begrijpen wij. Wat wij echter niet begrijpen is 
dat er wetten zijn die de bespuitingen zouden moeten 
beperken, ons burgers zou moeten beschermen! Een 
voorbeeld: met een windkracht groter dan 5 meter per 
seconde mag er niet meer gespoten worden! Deze wet 
lijkt niet van toepassing op een bollenboer. De bollen 
worden gewoon, zelfs bij windsnelheid van 8-9 m/s 
(westelijk) recht op ons perceel staand, bespoten! Na-
tuurlijk zonder waarschuwing vooraf!

Deze klacht hebben wij de NVWA gemeld, wij hebben 
de meneer van de NVWA onze foto’s van de bespuiting 
en onze windmeter laten zien, hij vond het heel erg ver-
velend maar kon niets doen want er is een escape: de 
bollen hebben vast een ziekte die op die dag en op dat 
moment bestreden moet worden, storm met wind 8-9 
m/s op ons gericht of niet! 

Ook is een van de voorgestelde voorschriften om te 
bespuiten met een grove druppel, zodat er minder gif 
verwaait en bij de “buren” terecht komt. Het zal wel 
duurder zijn want wij hebben altijd alleen maar slin-
gers van bespuitingsnevel gezien meters lang achter de 
spuitarmen.

Er wordt om ons heen minimaal 4-5 keer per week 
gespoten, de wind meestal krachtig op ons perceel 
gericht.
Helaas worden wij niet gewaarschuwd van te voren als 
er een bespuiting gaat plaatsvinden.
Wij krijgen niet de tijd om onze was en dieren binnen 
te halen. Het is al vaak gebeurt dat wij ofwel in de tuin 
of aan de weg stonden te praten, of lekker aan het 
barbecueën waren in de tuin en er op dat moment een 
bespuiting plaats vond, zonder waarschuwing! Ik hoop 
dat u onze situatie kunt voorstellen, zit je lekker met 
vrienden en hun kinderen, in de tuin op een mooie zo-
merse middag… Opeens beginnen je ogen te tranen en 
brandt je keel, je denkt het zal toch niet; je gaat 2 meter 
verder kijken en ja hoor je staart recht tegen de armen 
en nevel van de spuitwagen aan… het enige wat je kunt 
doen is rennen naar binnen de barbecue, de dieren en 
de gedekte tafel maar achterlatend… al het eten kan 
wel weg!

Ik kan u vertellen dames en heren van de raad dat het 
inbreuk is op je gevoel van veiligheid, het niet fijn wonen 
is als je 24 uur per dag 7 dagen in de week oplettend 
moet zijn of er een bespuiting plaats vindt. Je voelt 
je gejaagd, het leven van ons wordt bepaald door de 
bollenboer of we wel of niet buiten mogen zijn! Dat je 
niet van huis durft zonder de dieren binnen te doen en 
alle ramen en deuren dicht te doen, hoe warm het ook 
is. Was buiten hangen komt op ons terrein helaas al 
helemaal niet meer voor.

Dit perceel is ons huis, ons thuis, wij zouden er veilig en 
ontspannen moeten kunnen wonen, zonder dat onze 
gezondheid en grond wordt aangetast volgens artikel 2 
en 8 EVRM.

U leden van de raad bent veel te vroeg met het nu al 
willen toekennen (van misschien te kleine) of afwijzen 
van spuitvrije zones, de komende maanden zullen er 
veel resultaten van onderzoeken uitkomen. Wat alleen al 
te denken van de actuele publiciteit van vooraanstaan-
de medici over de relatie gewasbeschermingsmiddelen 
en ontwikkeling van kleine kinderen en/of de relatie met 
Parkinson?

Ik hoop dat u een beslissing neemt nu en dat u uw 
burgers beschermt en voordat een bollenboer bollen 
mag poten op een perceel u eerst de condities bekijkt 
(windrichting, de afstand naar de woning en de mensen 
die er wonen peilt.) Als alle condities goed zijn kun-
nen op die percelen de bollen gezet worden, maar als 
u uitvind dat de condities niet goed zijn, hoop ik dat u 
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burgers zoals wij zult beschermen zoals het u betaamd 
en nee zegt tegen bollen daar! Sommige percelen zijn 
door hun ligging zo dicht bij bebouwing (woningen) met 
hoofdzakelijk een windrichting vanaf het bollenveld op 
de bebouwing gericht, gewoon niet geschikt voor bollen. 

Wij gebruiken zelf niets aan gifstoffen op ons terrein, 
wij zijn biologisch! De bollenboeren en landeigenaren 
hebben lak aan ons burgers, ik hoop u niet!
De overheid stelt dat u een spuitvrijezone lokaal kunt 
regelen in het bestemmingsplan. Ik hoop dat u ons be-
schermd en zorgt voor een ruime spuitvrije zone! 

Mijn dank voor uw aandacht, Voorzitter, Gemeenteraad.

M. de Graaf
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Goedenavond dames en heren, Ik ben Alok van Loon, 
secretaris van Meten=Weten.

Westerveld etaleert zich zelf als het nationale Park van 
Drenthe. We bezitten 3 natura2000gebieden waarvan 
2 nationale parken. ‘Het groene goud’ van Westerveld. 
Daarmee willen we toeristen aantrekken, de economie 
versterken, ons als gemeente profileren. 
De gemeente vergeet daarbij dat het gebied tussen de 3 
natuurgebieden, langzaam maar zeker wordt opgeslokt 
door sierteelt, een giftige agro-industrie met een groot 
pesticiden gebruik. 

En de gemeente negeert dat de eigen inwoners zich 
steeds meer zorgen maken over de effecten van deze 
agro-industrie op hun leven, op hun gezondheid, op de 
stand van de insecten, de vogels, onze natuur, onze his-
torische essen, ons archeologisch erfgoed, het grond-
water…
Natuurlijk al jaren mogen bezorgde omwonenden mee-
praten… een beproefd middel voor pappen en nathou-
den… om mensen aan het lijntje te houden. Hopend dat 
het een keer overwaait. Boer en burger moeten er maar 
samen uitkomen. 

Maar het waait niet over…
En dus gebeurt er niets. In 2018 nam het areaal bollen-
teelt in Westerveld volgens het CBS met 30% toe. Het 
spuiten gaat gewoon door, soms op maar enkele meters 
afstand van de woning.

In deze atmosfeer kon M=W ontstaan. Het leek wel of 
veel inwoners reikhalzend uitkeken naar een dergelijk 
initiatief. Mensen zijn boos en teleurgesteld in deze 
gemeente. Zij maken zich zorgen, zijn soms zelfs wan-
hopig omdat ze fysieke klachten hebben. Met altijd die 
knagende gedachte of het misschien zou kunnen komen 
door de pesticiden?

Ondertussen blijft de politiek- met minister Schouten 
voorop- beweren dat omwonenden geen risico lopen. 
Het OBO heeft immers aangetoond dat alles onder de 
norm was, en dat daarom geen motivering gevonden 
kan worden voor het instellen van spuitvrije zones?
Geachte politici dat zegt het OBO niet!! In de beant-
woording van de vragen die via de provincie konden 
worden gesteld was het antwoord van het RIVM heel 
duidelijk:
“het onderzoek was gericht op het in kaart brengen 
van de routes van blootstelling, Het was niet ingericht 
op het duiden van, of het uitsluiten van, alle risico’s in 
alle teelten.Hoe het gebruik in de lelieteelt op bepaal-
de locaties uitpakt voor alle middelen, is NIET in beeld 
gebracht”

Bij landbouwgif gaat het om een gestaag en langdurig 
proces. Je wordt pas ziek na jaren aan blootstelling. 
Zie de nieuwe ontdekkingen rond Parkinson. Professor 
Bas Bloem zei onlangs nog op RTL4… ik citeer: “Nieuw 
onderzoek toont aan dat parkinson te maken heeft met 

vervuiling en pesticiden. Als je een muis landbouwgif 
geeft, krijgt hij één op één parkinson.”
‘Maar de middelen zijn toch door het CTGB veilig ver-
klaard?’, zult u zeggen. Ook dat is onzin: veel middelen 
bleken na jaren toch onveilig voor mens en natuur. 
Denk aan DDT, metamnatrium, imidacloprid, thiacloprid, 
Chloorpyrifos, en nu de wereldwijde discussie over 
glyfosaat…

Niet verwonderlijk als je weet dat de onderzoeken 
waar het CTGB zich op baseert, zijn aangereikt door de 
producenten van die middelen. Bovendien is het toela-
tings-model gebaseerd op de effecten van één middel. 
Meten=Weten heeft in de Westerveldse praktijk nergens 
slechts één stof aangetroffen maar altijd heel veel meer.
Meten=Weten heeft nu bijna 300 betalende leden en 
iedere week komen er nieuwe leden bij. 

Allemaal mensen die zich in de steek gelaten voelen 
door hun bestuurders. Een gemeente die zelfs het 
Meldpunt Lelieteelt van haar website heeft afgehaald. 
Voorzitter, wat een ontkenning van wat heel veel men-
sen bezighoudt en zorgen baart. 

Maar wij gaan door met meten! De eerste resultaten van 
nieuwe monsters zijn binnen. En tot onze schrik vonden 
we in het eerste monster al meer dan 50 stoffen!!! 
De gemeente heeft NU met het bestemmingsplan 
Buitengebied de kans om via spuitvrij zones burgers, na-
tuur, biologische bedrijven, campings en grondwater te 
beschermen. Meten= Weten wil u dan ook oproepen om 
alles in het werk te stellen om die zones in het bestem-
mingsplan op te nemen. Zoek het uit, ga naar de rech-
ter, vind jurisprudentie, KOM OP VOOR UW BURGERS....
Probeer juist nu de benaming Het Nationale park van 
Drenthe invulling te geven. Stimuleer biologische- en 
kringloop landbouw. Maak van Westerveld een voor-
beeld van een echte natuurvriendelijke gemeente, met 
bloeiende bermen, grote biodiversiteit, schoon grond-
water en vruchtbare gronden. Laat uw verbeelding 
spreken, stap uit het oude denken, en ga voor een échte 
groene gemeente.

Tenslotte wil ik me richten tot de burgemeester:
Beste burgemeester Rikus Jager, neem een voorbeeld 
aan de moedige burgemeesters in Frankrijk, de maires 
courages worden ze genoemd, - inmiddels al meer dan 
75 - , die tegen de stroom in tot op het hoogste niveau 
procederen en vechten voor spuitvrije zones van 150 
meter, om hun burgers te beschermen. Burgemeesters 
die achter hun burgers staan in plaats van ze te  
negeren.

Dank u wel.
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Inspraakreactie. Vaststelling bestemmingsplan 
‘Buitengebied Westerveld’.

19 november 2019

We leven van het land en ín ons landschap. Het is ons 
huis. Over dát huis zegt het rapport ‘Uitgesproken’, dat 
is gemaakt in opdracht van het ministerie van LNV, de 
Provincies Drenthe en Overijssel en de gezamenlijke 
gemeenten - vrij vertaald:

Het ontbreekt aan een huismeester!

Ofwel, de overheden zijn aan zet en zullen hun taak van 
huismeester serieus moeten nemen. De huismeester 
zorgt dat het huis schoon is en schoon blijft, het on-
derhoud op orde en het huis ook de komende 500 jaar 
stabiel blijft en in florerende staat.

Daartoe dient de huismeester een helder plan te heb-
ben dat hij ook ten uitvoer brengt. Een plan dat alle 
bewoners van het huis recht doet maar ook duidelijk is 
over de wederkerigheid die dat van ze vraagt.
Het huis is namelijk hun gemeenschappelijk bezit.
Omdat ons huis gemeenschappelijk bezit is zal de huis-
meester ook het algemeen belang van het huis moeten 
dienen. Iedereen is er namelijk afhankelijk van. De boer, 
de koolmees, de regenworm, de onderwijzer, het kind, 
de ree, de wandelaar, de cafébaas, de winkelier, de
buizerd, de korenbloem…

Alles en iedereen. En het is onmogelijk om te beargu-
menteren dat de een wél en de ander er niet in zou mo-
gen leven. Om te voorkomen dat erover gediscussieerd 
gaat worden heeft de huismeester het voorzorgbeginsel 
ingesteld. Als hij niet zeker is over het effect van een 
activiteit van één van de bewoners op het huis en/of de 
andere bewoners, staat hij het niet toe. Op de eigen
woonetage mag ieder doen en laten wat hij wil mits de 
andere bewoners of het huis er geen last van hebben of 
schade van ondervinden. De huismeester is daar heel 
scherp op.

De huismeester staat boven alle bewoners en heeft 
geen voorkeur voor koolmees of buizerd, voor boer of 
wandelaar. Zij zijn er, zoals alle andere bewoners er zijn.
Het sprookje gaat verder.

De huismeester nam op zeker moment een sabbati-
cal. Hij ging er voor een aantal jaren tussenuit om eens 
heerlijk te kunnen flierefluiten. De bewoners konden het 
zelf wel regelen.

Maar toen hij uiteindelijk terugkwam was het huis be-
hoorlijk in verval geraakt. De bewoners hadden voortdu-
rend mot over wie wat moest doen. Het was ieder voor 
zich geworden, met als resultaat onmin, vliegen afvan-
gen, landjepik, dieren die vertrokken en nieuwe ziektes
onder de achterblijvers. De rijkdom en overvloed van de 
akkers was goeddeels verdwenen.

Sommige bewoners hadden de macht naar zich toe-
getrokken en stelden hun belang boven dat van de 
anderen.

De huismeester wist niet wat hij zag. Hij stelde onver-
wijld een herstelprogramma in en trok nieuwe grenzen 
tussen de woonetages en herzag rol en taken van de 
bewoners. Langzaam kreeg iedereen weer in de gaten 
waar het om ging: wederkerigheid. Het huis kwam weer 
centraal te staan.

Dat is de feitelijke oproep op basis van het rapport ‘Uit-
gesproken’. Ontwerp beleid en voer dat uit op basis van 
ordening in het huis zodat de gezondheid van alle be-
woners (mens, dier én plant) is gediend en het gebouw 
stabiel en florerend blijft. Beleid waarbij alle bewoners
zich happy voelen en wederkerigheid vanzelfsprekend is.

Beste burgemeester, wethouders, raad: u bent onze 
huismeester.

Geachte Raad, u bent het hoofd van deze huismeester; 
waarde Burgemeester, u bent het hart, u bewaakt de 
kwaliteit en de compassie; beste Wethouders, jullie zijn 
de handen die in de praktijk zorgen dat het huis op orde 
blijft. Alleen als jullie echt samenwerken kan er iets
ontstaan van waaruit de huismeester weer respect 
krijgt. Want dat heeft hij wel nodig. En de bewoners 
kunnen zich dan weer thuis voelen; thuis in hun  
eigen huis.
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Geachte voorzitter, college, raadsleden, overige  
aanwezigen,

“Westerveld is een onbeschrijflijk mooi stukje Neder-
land, dat door de ligging in het Zuidwestelijk deel van 
Drenthe èn goede bereikbaarheid. de poort van landelijk 
Drenthe is. Westerveld is een markante, karakteristie-
ke plattelandsgemeente waar u ruimte en rust vindt, 
maar ook voldoende mogelijkheden voor een actieve 
tijdsbesteding. Het gebied is letterlijk “bestempeld” tot 
“Het Nationale Park van Drenthe”. Die naam is gekozen 
vanwege de aanwezigheid van 3 natuurgebieden, n.l. 
het Nationale Park Dwingelderveld, het Nationale Park 
Drents-Friesche Wold en het Holtingerveld”. 
Deze lovende woorden zijn niet van mij, doch staan 
prominent voorin in onze gemeentelijke Informatiegids 
2019-2020.

Bij u en ons allen rust derhalve de verantwoordelijkheid 
om goed om te gaan met dit kostbare erfgoed.
In 2013 trok het kabinet Rutte II een dikke rode lijn in de 
nota “Gezonde Groei, Duurzame Oogst”. Binnen 10 jaar 
moest Nederland voldoen aan de internationale eisen 
voor milieu en water, voedselveiligheid, gezondheid en 
arbeidsomstandigheden. 

Om binnen deze 10 jaar de chemische bestrijdingsmid-
delen in Land- en Tuinbouw drastisch terug te dringen, 
is nog vrijwel niets terechtgekomen. En juist die bestrij-
dingsmiddelen spelen een beangstigende rol in de ach-
teruitgang van de biodiversiteit in het agrarisch gebied,
Het planbureau van de Leefomgeving stelt dan ook dat 
er dwingende maatregelen nodig zijn om het “routine-
matig gebruik van bestrijdingsmiddelen te stoppen en 
alternatieven te stimuleren”. 

Ook in de nieuwe Omgevingswet is het behoud van het 
Landelijk gebied één van de speerpunten. De Rijksover-
heid werkt nu aan een nationale omgevingsvisie waarin 
een duurzame inrichting van Nederland voorop staat.
Door schaalvergroting in de landbouw is het traditionele 
landschap immers aan het verdwijnen. Karakteristieke 
houtwallen en bomen zijn gerooid, sloten gedempt en 
akkers geëgaliseerd. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving pleit weer voor 
een aanwijzing van Landschappen van nationaal belang 
naast de Wadden en de Veluwe. De huidige nationale 
parken zijn te klein en daardoor kwetsbaar. Er wordt 
gekeken of overgangsgebieden rond die parken zijn te 
maken.

Het is alweer 25 jaar geleden dat de provincie Drenthe 
in Den Haag tevergeefs gepoogd heeft Zuid-West-Dren-
the tot Nationaal Landschap te bestemmen, gedragen 
door de 3 grote natuurgebieden. 

Nu is er de kans om rond onze grote kwetsbare natuur-
gebieden deze overgangsgebieden in te stellen - 

in Frankrijk spreekt men van “zone periferique” – waar 
allerlei activiteiten toegestaan zijn, mits ze geen nega-
tieve invloed uitoefenen op de aangrenzende natuur-
gebieden. Te denken valt vooral aan het stimuleren van 
duurzame – dus gifvrije – landbouw.

Maar ook komen er mogelijkheden om de grondwater-
stand te herstellen waar ook de drinkwaterbedrijven 
groot belang bij hebben.

Wat het bestemmingsplan 2018 betreft, wordt de ge-
meenteraad geacht zowel de belangen van de lelietelers 
als de belangen van de bewoners qua volksgezondheid 
te wegen. 

Telers willen bestrijdingsmiddelen gebruiken om hun 
gronden rendabel te kunnen gebruiken. Om- en aanwo-
nenden willen dat hun gezondheid geen gevaar loopt en 
willen als voorzorgsbeginsel spuitvrije zone’s. 

De gemeente moet het financiële rendements-denken 
doorbreken en de gezondheid van haar inwoners boven 
alles stellen. Immers: het voorzorgsbeginsel is internati-
onaal gewoonterecht en daardoor bindend.

Tot slot: Een duurzame en rechtvaardige voedselvoor-
ziening is niet alleen noodzakelijk, het kan ook. We 
moeten streven naar een model waarin boeren een 
eerlijke prijs krijgen voor een zo milieu- en diervriende-
lijk mogelijk product, waar werknemers een fatsoenlijke 
beloning krijgen en burgers van gezond voedsel en een 
gezonde leefomgeving kunnen genieten.

Reinier de Leeuw, Dwingeloo
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Voorzitter, 

Voorzitter, het lijkt er soms teveel op dat de overheid, 
van regering tot hier onze Gemeente Westerveld, denkt 
dat besturen hetzelfde is als managen en uitvoeren van 
een aantal taken die al dan niet wettelijk geregeld zijn. 
Daar lijkt het ook weer op rond het nieuwe bestem-
mingsplan.

Wat ik als burger wil merken, is een diepgaand besef bij 
College en Raad dat bij het besturen van een gemeen-
te altijd de vraag moet meespelen: hoe maken wij het 
onze burgers mogelijk samen te leven. Een belangrijk 
aandachtspunt, juist in deze polariserende wereld.

Met het bestemmingsplan lijkt het te zijn gegaan om 
zo snel mogelijk iets werkbaars te hebben in plaats van 
om de vraag: ‘wat is in de huidige situatie, alle belangen 
wegende, overwegende wat voor soort gemeente we 
willen zijn, het goede om te doen?’ Het hele systeem 
overzien dus, en vanuit visie handelen.

Na de conclusie in het rapport Uitgesproken dat boer en 
burger er samen niet meer uitkomen en de gemeente 
de regie moet nemen, verwijst de gemeente de burger 
naar provincie en rijk. Maar u mag dit niet categorisch 
over de schutting kiepen. Er is veel wat een wel ge-
meente kan en mag doen en er is ook wel het e.e.a. op 
te rekken. 

U heeft hier een rol. U heeft zorg en initiatief te tonen 
en daar biedt een nieuw bestemmingsplan bij uitstek de 
kans voor. Voor nu en in de toekomst.

Ik roep het college en de raadsleden op beslissingen te 
nemen die het de burgers hier mogelijk maakt nog heel 
lang samen te leven in harmonie met de natuur waar 
we hier zo rijk aan zijn. Een natuur waar een groot deel 
van onze economie om draait, maar die zelf al niet zo 
rijk meer is. Beslissingen die ervoor zorgen dat we heel 
goed voor onze natuur gaan zorgen. Wij, onze kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen, zijn er totaal van 
afhankelijk. Beslissingen die ervoor zorgen dat de on-
gewenste polarisatie tussen burgers onderling afneemt. 
Beslissingen waaruit blijkt dat u het voorzorgsprincipe 
waar de overheid aan gehouden is serieus neemt. We-
tenschappelijk bewijs genoeg trouwens om dit principe 
serieus te nemen.

Zorg voor een eerste stap en stel spuitvrije zones in, 
niet alleen rond de Natura 2000-gebieden, maar ook 
rond scholen, woningen, speelplaatsen e.d. Zorg voor 
voldoende compensatie voor boeren die uit de huidige, 
niet vol te houden bedrijfsvoering willen stappen, zorg 
voor bescherming van ons cultureel erfgoed door de 
essen te beschermen, zorg voor de toeristen, die hier 
komen om onze natuur en ons landschap en daarmee 
ook voor de ondernemers die hun brood in deze sector 
verdienen, zorg ervoor dat iedere burger zich hier ge-

hoord en veilig voelt, zorg voor onze flora en fauna, zorg 
voor onze cultuur, zorg voor… ik kan het lijstje nog veel 
langer maken, maar het gaat om zorg. En die voel ik  
niet meer. 

Maak het ons mogelijk hier nog heel lang goed samen te 
leven met elkaar en met de natuur en werk vanuit een 
weloverwogen visie aan dit bestemmingsplan.

Margreeth van der Kooij, Eemster 1, 
info@vanderkooijconsult.nl
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Afgelopen zomer stond ik voor mijn huis. Mijn tuin is 
tot aan de weg 17 meter. Dan komt de weg, deze is met 
berm zo’n 10 tot 12 meter breed. Op het moment dat 
ik in mijn voortuin sta is een boer bezig op zijn land 
aan de overkant van de weg. Dat vind ik altijd een mooi 
gezicht, zo’n bezige boer. Het heeft iets gezelligs. Deze 
boer is zijn gewassen aan het bespuiten met gewasbe-
schermingsmiddelen.

Terwijl ik kijk ruik ik een vreemde geur. Ik krijg een brok 
in mijn keel en de tranen springen mij in de ogen.
Nee, ik ben niet ontroerd omdat de boer zijn gewassen 
edelmoedig aan het beschermen is.
Ondanks dat er hooguit windkracht 1 staat irriteert het 
spul wat hij spuit binnen enkele seconden mijn ogen en 
slijmvliezen. 

Dit heet nou empirische wetenschap bedrijven:  
proefondervindelijk vaststellen dat dit niet gezond is 
voor mij. 

Gewasbeschermingsmiddelen zijn zo veilig als patat 
eten, durfde een toxicoloog te stellen. Zij heeft er voor 
gestudeerd, zij kan het weten toch?

Maar hoe kan het dat de bijsluiter die ook bij dit soort 
middelen geleverd worden en die je gewoon kunt vinden 
op internet aangeeft dat je bij het gebruik van deze  
gewasbeschermingsmiddelen o.a. :
• Beschermende kleding moet dragen;
• Na inname hiervan naar de huisarts moet;
• Dat je na inname hiervan niet moet braken:
• Je ogen met veel water moet spoelen;
• Etc.

Mijn patatboer geeft mij nooit zo’n bijsluiter. Ook geen 
handschoenen, beschermende kleding, een oogdouche 
of een routebeschrijving voor een enkele reis naar de 
huisarts. En patat neem ik echt in. Gewasbeschermings-
middelen niet.

Gewasbeschermingsmiddelen net zo veilig als patat? 
Ammehoela. Wie dat nu nog gelooft…
Ik wil graag gezond leven. Daar heb ik recht op. 
Ik wil mijn kinderen van 8 en 10 gezond op laten groeien. 
Ook zij hebben daar recht op.

De overheid zou zijn burgers horen te beschermen. Of 
dat gemeentelijke, provinciale, landelijke, Europese of 
wereldlijke overheid is: daarvoor hebben we de overheid 
in het leven geroepen ooit. Dat is haar bestaansrecht.
Maar in plaats daarvan wordt er maar al vaak gekozen 
voor de makkelijke weg: het kapitaal.

Geld verdienen ten koste van gezondheid en veiligheid 
van andere burgers. Verbazingwekkend pijnlijk. Er is ook 
nog een ander iets: dat heet natuur. Uit democratisch 
oogpunt schuif ik de natuur naar voren. Zij kan niet zelf 
praten maar laat de gevolgen van milieuvervuiling, waar-

toe ook het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen 
behoort, wel zien. Insecten sterven uit en dieren die in-
secten eten groeien slecht en sterven een hongerdood. 
Wie écht van dieren houdt laat ze niet creperen, maar 
komt ook voor hun recht op een gezond leven op. We 
hebben als mens ook de plicht om deze onschuldige 
dieren te beschermen. Zij kunnen er niets aan doen dat 
wij zo de wereld vervuilen en hun ruimte steeds meer 
innemen.

Ik besef terdege dat het spuiten van gewasbescher-
mingsmiddelen maar een deel van het probleem is, 
maar wel een belangrijk deel. 

Als wij mensen gezond willen blijven, onze kinderen ge-
zond groot willen zien worden, dieren willen blijven zien 
vliegen, hippen, kruipen en rennen én als we fruit en 
groente willen blijven eten, dan kan de Gemeente Wes-
terveld nu het verschil maken: begin met het aanwijzen 
van spuitvrije zones.

Dat vraagt om moed, om lef, om doorzettingsvermogen 
al dan niet gepaard gaand soms met het laten vloeien 
van tranen, want het is óók kwetsbaar om een andere 
keuze te maken dan de gangbare. Dat is niet gemakke-
lijk. Dat weet ik, maar het is hard nodig.

Laten wij hier in Westerveld het verschil maken.  
De groenste gemeente van Nederland nog groener laten 
worden. En laten we daarom beginnen met het aanwij-
zen van spuitvrije zones. 

Dank u wel.
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Niet alles kan. Niet alles mag meer. Stikstof niet,  
Pfas niet, ook het ongebreidelde gebruik van gif past  
in dit rijtje.

Ja, het is een bijzondere tijd die we mee mogen maken. 
Maatregelen die door al te idealistische, dus niet reële 
en absoluut niet als serieus te nemen individuen als 
noodzakelijk werden verkondigd, worden ten lange leste 
als zodanig aanvaard. Is het niet bijzonder om te zien, 
dat partijen, die altijd de economische groei als de hei-
lige graal bewierookt hebben, uiteindelijk ook de bakens 
moeten verzetten? Weliswaar door de rechter daartoe 
gedwongen, maar toch…

Nu nog getriggerd op de stikstof uitstoot, de Pfas, de 
gezondheids- en milieuschade die met deze zaken 
gepaard gaan, komt toch weer vooral de economische 
schade keihard aan. We blijken al geruime tijd op de pof 
te hebben geleefd. Wie had dat ooit gedacht? Wie was 
er ooit van uit gegaan dat de stikstof die als kunstmest 
ook in Drenthe welvaart bracht op wat ooit arme zand-
gronden waren, dat die stikstof tot een hoofdpijndossier 
zou worden? Dat de onstuimige groei die het mogelijk 
maakte, zijn begrenzing moet worden opgelegd?

We weten dat daar waar goed geld verdiend kan worden 
de aandacht van ondernemers getrokken wordt. Ook 
van agrarische ondernemers. De ongebreidelde groei van 
de varkenssector in met name Brabant en Noord-Lim-
burg is daar een bekend voorbeeld van. Hoe daar de 
gezondheid van de bewoners lijdt onder lawaai, stank, 
fijnstof. Ik zal u de lijst van daarmee gepaard gaande 
ziektes die juist in deze streken volgens GGD’s en artsen 
meer voorkomen, besparen. En: daar gaat nu gelukkig
worden ingegrepen, weliswaar voornamelijk uit dwang, 
maar toch…

En ook aan de ongebreidelde groei van de bollenteelt en 
het daarmee gepaard gaande overvloedige gebruik van 
chemicaliën zal paal en perk gesteld worden. En niet 
omdat ik dat vindt, maar vanwege de noodzakelijkheid.
Onderzoeken zoals in onze gemeente gedaan door de 
vereniging Meten = Weten tonen aan dat het niet alleen 
de hoge concentratie stikstof is. of misschien van Pfas 
die zich in onze bodem accumuleert, (Pfas blijkt zelfs in 
een te hoge concentratie in het strooizout voor komen-
de winter te zitten) een breed scala van ook andere 
toxische stoffen, bekend onder de naam gewasbescher-
mingsmiddelen, hopen zich op in onze bodem. Onze 
bodem raakt ermee verzadigd.

Het komt terecht in ons oppervlaktewater. Het zal in 
ons drinkwater terechtkomen. En dan hebben we het 
nog niet gehad over het feit dat het, ook door de lucht 
getransporteerd, direct toegang tot in onze leefom-
geving krijgt, tot in onze persoonlijke levenssfeer!  
We ademen het in, nemen het met ons schoeisel mee 
naar binnen…

De asbestslachtoffers klagen nu de producenten aan. 
In Amerika worden schadeclaims rondom het middel 
Roundup gehonoreerd. In Frankrijk hetzelfde in de wijn-
bouw vanwege met name de ziekte van Parkinson. Het 
ware beter niet te wachten tot een crisis situatie ons 
tot actie dwingt. Laten we niet doen alsof we het niet 
wisten, het niet begrepen. Maar laten we een moedige 
stap in die richting doen die wij straks wel met onze 
kleinkinderen kunnen memoreren. Laten wij doen wat 
we kunnen, al was dat voor dit moment nog niet meer 
dan een grens, een grens in de vorm van een spuitvrije 
zone in het bestemmingsplan voor onze gemeente.
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Beste raad, 

Ik ben Henk Baptist, ecoloog en natuurbeschermer,  
gespecialiseerd in natuurbeschermingswetgeving. 

Vijf minuten is te kort om mijn standpunten, laat staan 
genuanceerd, te onderbouwen. Ik moet me dus beper-
ken tot enkele standpunten. 

Door de gerechtelijke uitspraken is dit plan 2018 nu een 
vervanging van de vier bestemmingsplannen buiten-
gebied Vledder, Diever, Dwingeloo en Havelte. Bezien 
moet worden welke ontwikkelingsmogelijkheden dit 
plan heeft ten opzichte van deze vier ‘dorpsplannen’ 
uit de vorige eeuw. Maar de Raad heeft hierover geen 
kennis, want deze kennis is door B&W niet aangeleverd. 
B&W blijven beweren dat dit plan 2018 consoliderend is; 
een beleidsarme actualisatie. ONZIN. Het is een grote 
verandering. 

De oude plannen zijn niet eens raadpleegbaar. B&W 
hebben de gerechtelijke uitspraak van de RvS hierover 
niet opgevolgd. B&W zijn hierom reeds in gebreke ge-
steld, een proces zal volgen. Ik moet dus tegen de raad 
zeggen, als u dit plan 2018 goedkeurt weet u niet wat  
u doet. 

De haast dit plan goed te keuren is ingegeven door 
angst, aangepraat door B&W dan wel de ambtenaren.  
De vraag is of die angst terecht is. De oude bestem-
mingsplannen geven meer bescherming van natuur, 
milieu en landschap, met name de essen, dan de 
planreeks 2012, 2017, 2018 en 2019. U staat op het punt 
betere bestemmingsplannen in te ruilen voor een nieuw 
plan dat, als plan, mindere bescherming voor natuur en 
landschap biedt. 

Bij de oude plannen was nog geen sprake van Wet na-
tuurbescherming, nu wel. Die Wet natuurbescherming 
heeft aan kracht gewonnen door de uitspraak van het 
Europees Hof, op grond waarvan het PAS is gesneuveld. 
Nederland deed dit wel, maar kan zich nu niet langer 
aan zijn verplichtingen onttrekken. Hier zitten twee 
aspecten aan. 

1. Het verhindert dat projecten als veebedrijven die 
willen uitbreiden en landbouwbedrijven die willen 
intensiveren, vergunningen krijgen. Het plan hoeft het 
niet te regelen, de wet doet dit. Op dit punt is uw 
angst ongegrond. 

2. Het tweede aspect is dat het een plicht is de Natura 
2000-gebieden te beschermen. Middels een passen-
de beoordeling moeten ruimtelijke ontwikkelingen 
die dit plan mogelijk maakt ten opzichte van de oude 
plannen worden getoetst. Het plan moet de weten-
schappelijke zekerheid bieden dat er geen negatieve 
effecten op de Natura 2000-gebieden kunnen optre-
den. Deze toetsing dient niet alleen op stikstof plaats 

te vinden, maar ook op beweiden, verdroging, recre-
atie, bestrijdingsmiddelen en mogelijk andere facto-
ren. Er zijn ten aanzien van deze onderwerpen geen 
gebruiksbeperkingen opgenomen. Het is uw wettelijke 
plicht dit wel te doen. 

Zeg niet dat het plan een consolidatieplan is of een 
beleidsarme actualisatie. Dit is niet waar; het plan geeft 
ten opzichte van de vigerende plannen uit de vorige 
eeuw juist vele wijzigingen. Zeg ook niet dat de inspraak 
niet was bedoeld om het plan ter discussie te stellen. 
Je maakt je belachelijk. 

Wanneer dit plan op 3 december door de raad wordt 
goedgekeurd, gaat er 4 december een verzoek om 
voorlopige voorziening naar de Raad van State vanwege 
de vele procedurele gebreken. Dit plan zal niet eens in 
werking treden.



13METEN = WETEN

Ruimte voor uitbreiding kan niet worden gegeven
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat in de be-
stemmingen Agrarisch1 en Agrarisch2 tot respectievelijk 
10.000 en 7500 vierkante meter aan bedrijfsgebouwen 
mogen worden gebouwd. Dan heb je het over een op-
pervlak van twee voetbalvelden. In de praktijk zal geen 
enkel landbouwbedrijf in Westerveld de komende tien 
jaar beperkt worden door deze grenzen. Maar aan u zal 
het in elk geval niet liggen, u biedt de ruimte, onnodig 
veel ruimte. 

U staat tevens intern salderen toe. Wat zeggen wil dat 
er meer dieren mogen worden gehouden als de nieuwe 
stal emissie-armer is dan de oude. Het bedrijf mag zo 
het bestaande recht op ammoniakuitstoot opvullen met 
meer dieren. Door de gemeente is aangegeven hoeveel 
bedrijven nog dergelijke uitbreidingsruimte kunnen be-
nutten. Hieruit blijkt dat het aantal dieren in Westerveld 
grofweg met de helft kan toenemen (van ca 40.000 naar 
60.000). 

Kortom, dit plan geeft ruimte voor een flinke toename 
van het aantal dieren. Omdat dit niet kan zonder toena-
me van stikstofemissies is het plan dus niet uitvoerbaar.

NOx van bollen-, lelie en pioenrozenteelt 
In dit bestemmingsplan wordt alleen maar over am-
moniak-emissie van de (melk)veehouderij gesproken. 
Waarom zouden alleen zij op basis van hun stikstof-de-
positie-bijdrage op onze drie grote Natura2000gebieden 
worden afgerekend? En waarom niet de lelie-, bollen en 
pioenrozen-telers? Hier klopt iets niet.

De uitbreiding van bedrijfsgebouwen die zij plegen 
om meer bollen te kunnen verwerken van hun almaar 
groeiend aantal percelen gaat immers tevens gepaard 
met meer stikstof-uitstoot. Behalve meer NH3-uitstoot 
tijdens het bemesten van meer percelen is er ook meer 
uitstoot van NOx-en, stikstofoxyden. O.a. als gevolg van 
het grotere opgestelde vermogen aan machines, maar 
vooral als gevolg van de toename van de kilometers die 
worden afgelegd naar en van hun percelen. 

De tussenteelt moet worden gezaaid, bespoten met 
glyfosaat en ondergeploegd. Er moet worden gemest, 
gepoot, het gewas 25 keer bespoten, getopt, geoogst en 
spoelwater en spoelgrond moet worden teruggebracht. 
Opgeteld zijn dit alleen al 35 handelingen, het aantal 
ritten heen en terug zal omdat voor de oogst meerdere 
ritten nodig zijn, ongeveer 40 zijn. Dus 40 x heen en 40 
keer terug, is 80 ritten naar elk perceel dat het bedrijf 
in gebruik heeft. De stikstof-uitstoot van het bedrijf en 
daarmee de stikstof-depositie op natuur zal toenemen 
met elk perceel meer dat wordt gebruikt door deze 
intensieve teelten.

Gemeenteraad, u dient bij de effecten van het bestem-
mingsplan ook met de emissie van stikstof door de 
sierteelt rekening te houden. En uitbreiding van bollen-
bedrijven is ook Wetnb-vergunningplichtig. Alles net zo 
als bij de veehouderijen.

Martje Verf
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Over het algemeen wordt landbouw gedefinieerd als het 
geheel van economische activiteiten waarbij het land 
wordt gebruikt ten behoeve van de productie van plan-
ten en dieren voor menselijk gebruik. 

En waarvoor de producten worden gebruikt is dus van 
ondergeschikt belang.

Ik volg liever deze definitie:
Landbouw is het bewerken van grond zodat deze meer, 
voor de mens nuttige, planten en dieren voortbrengt, 
dan wanneer de natuur zijn gang gaat.

Dus het nut is van belang.
Veeteelt voor vlees, melk en kaas.

Bollenteelt is niet nuttig. Bollenteelt is veel voor de 
buitenlandse markt en betreft een luxe product. 

Ik vraag me dan ook af of je bollenteelt überhaupt 
onder landbouw mag scharen. Zeker met het oog op 
het voortschrijdend inzicht over de problemen die deze 
teelt voor het milieu/de mens met zich mee brengt. 

Ik ga in op een drietal aspecten om de gemeente aan te 
spreken op haar verantwoordelijkheid mij/ ons inwoners 
van de gemeente Westerveld te beschermen tegen de 
gevaren die voortvloeien uit de bollenteelt. En zich niet 
te verschuilen achter hogere wetgeving.
 1) Natuur
 2) Milieu
 3) Water

Citaat: Op een beperkte oppervlakte zijn hier liefst vier 
voor Nederlandse begrippen grote natuurgebieden te 
vinden. Behalve groot zijn ze ook nationaal en Europees 
gezien uniek, met onder meer een van de meest kansrij-
ke gebieden voor hoogveenherstel, een van de laatste 
actieve binnenlandse zandverstuivingen en het grootste 
natte-heidecomplex van West-Europa.
 
In het document is een rol voor de landbouw  
beschreven:
• Landbouw als ambassadeur 
• Een duurzaam perspectief 
• Een vitale landbouw die het gebied draagt en bijdraagt 

aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het ge-
bied. 

• optimalisatie van de agrarische productie in relatie 
met de omgeving 

• Nieuwe teelten samen met verduurzaming van de pro-
ductie (sluiten van kringlopen, precisielandbouw)

Ik zien bollenteelt niet in dat plaatje passen.
Uit een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
komt het volgend citaat 

Citaat: Thans zijn er in de Gemeenschap veel veront-
reinigde locaties die een aanzienlijk gezondheidsrisico 
opleveren, en de snelheid waarmee de biodiversiteit 

afneemt, is de voorbije decennia aanzienlijk toegeno-
men Indien geen actie wordt ondernomen, zou dit in de 
toekomst kunnen resulteren in nog meer verontreinigde 
locaties en een nog groter biodiversiteitsverlies.

Welke oplossingen worden genoemd? 
Het beginsel dat de vervuiler betaalt en overeenkomstig 
het beginsel van duurzame ontwikkeling.
Er wordt aanzienlijk gespoten in de bollenteelt ( blijkt 
uit cijfers CBS) beduidend meer dan in andere sectoren.

In principe loopt mijn tuin door tot het middelpunt van 
de aarde. Tenzij de wet anders bepaalt. En dat doet de 
wet. Voor landbouwgrond zijn andere richtlijnen. En bijv 
in geval van delfstoffen.

Toch wil ik het volgende onder u aandacht brengen.
In juli 2010 schaarde de Algemene Vergadering van de 
VN zich achter een resolutie waarin (drink)water onver-
deelbaar als een fundamenteel mensenrecht worden 
beschouwd. 

Door het toestaan van verdachte bestrijdingmiddelen op 
landbouwgrond word ik/worden wij in dat recht be-
dreigd. Het recht op drinkwater. Want het gif blijft niet 
alleen op die grond maar komt in het grond en opper-
vlaktewater terecht. Ik woon vlakbij een waterwin- en 
een grondwaterbeschermingsgebied. En ik vind die 
gebieden onvoldoende beschermd. U helpt de provincie 
en waterleidingmaatschappijen niet en doet daarmee 
een oneerlijk beroep op alle Nederlanders om te beta-
len voor goed drinkwater. De vervuiler zal waarschijnlijk 
niet betalen. 

En dat voor een bosje bloemen op de tafel van een 
Japans gezin…

Vermijd keuzestress voor de bollenboer; waar wel / 
waar niet, wanneer wel / wanneer niet en onduidelijk-
heid voor de burger. En neem spuitvrije zone op in het 
beleid. En/of start in ieder geval weer de gesprekken 
met de sector om tot afstemming te komen. Misschien 
wel niet omdat het moet maar omdat het kan.
U bent verantwoordelijk voor de gezondheid van 19.348 
inwoners. En scheppen van duidelijkheid voor een hand-
vol bollentelers (323 ha). Sinds 2000 is de bollenteelt 
vooral in Drenthe flink gegroeid. Het areaal verviervou-
digde bijna tot 1 900 hectare. Hiermee komt Drenthe, 
na Flevoland en Zuid-Holland, op de vierde plaats van 
provincies met het grootste areaal bloembollen. Past 
dat in de visie zoals omschreven in het bidboek of visie-
documenten van de gemeente Westerveld? Nee toch? 
Het is gewoon een zeer winstgevende giftige industrie, 
maar dan verstopt onder het mom van LANDBOUW. 

Waarom de nadruk op natuur, milieu en water? 
Omdat ik daar door de overheid beschermd/geholpen 
moet worden om gezond te blijven en welzijn  
te ervaren. T.a.v. leefstijl e.d. kan ik zelf mijn  
gedragingen bepalen.
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Leden van de raad, college, burgemeester

Het Ontwerp Bestemmingsplan Westerveld 2018 ligt 
vanavond ter bespreking, met het voorstel om dit plan 
uiteindelijk vast te stellen. Ook burgers hebben spreek-
recht en nemen dit recht ook. Ik voel mij behoorlijk 
onder druk staan, nu de voorzitter dit recht heeft inge-
kort tot 3 minuten. Het voelt mij alsof dit huis niet echt 
geïnteresseerd is in beweegreden van ons burgers. 

Voorzitter, dit voorliggende Bestemmingsplan is, in mijn 
beleving, een verzameling geworden, van teksten uit 
eerdere afgeschoten, vernietigde Bestemmingsplannen. 
Verplichte, niet mis te verstane maatregelen vanwege 
de PAS-uitspraken, met als gevolg, sterke beperkingen/
stopzetting van agrarische akiviteiten rond de Natu-
ra2000 gebieden, die het ontzettend zwaar te verduren 
hebben.

De intensief agrarische aktiviteiten, de troetelkinderen 
van deze gemeente, worden geheel begrensd. Duidelijk 
is, dat er geen ontheffingen mogelijk zijn voor welke 
uitbreiding dan ook, die de Natura2000-gebieden nog 
meer aantasten. Alle teksten van dit voorliggende plan 
te hebben doorgelezen, lijkt het alsof we alleen maar 
een veestapel hebben. Die is ook groot, maar toch is 
Westerveld meer dan vee. Ook de landbouwsector heeft 
veel invloed op de ontstane situatie, gezien de wijze 
waarop veelal de akkers gebruikt worden in monocul-
tuur teelten met veel middelen in de grond en over de 
gewassen. 

Tja, het idee, dat dit een Bestemmingsplan moet wor-
den, waar Westerveld 10 jaar mee uit de voeten moet, 
lijkt niet bepaald stimulerend om mee aan de slag te 
gaan. En dan is dit pas het voorontwerp Bestemmings-
plan 2018. 

Maar voorzitter, deze situatie is lastig, maar niet drama-
tisch. Ze biedt juist vele kansen en mogelijkheden. 

Eindelijk kan de gemeente Westerveld aan de slag om 
als agrarische gemeente een flinke, stevige stap te  
zetten in de omslag naar een duurzame landbouw,  
natuurinclusieve landbouw, biologische landbouw.  
Zij heeft de mogelijkheid en de verplichting, boeren, 
tuinders, telers te ondersteunen in deze omschakeling. 
Zij stimuleert, faciliteert en zorgt dat de agrariërs de 
juiste informatie krijgen. 

Iedere agrariër moet het gemeentelijke loket voor 
duurzaamheid weten te vinden. Niet alleen digitaal, ook 
fysiek. Het beleid wordt, dat niemand weggaat zonder 
informatie, omdat het probleem te ingewikkeld zou zijn. 
De wil om te ondersteunen is volop aanwezig. Er wordt 
door de gemeente een netwerk/archiefkast van kennis, 
materie, informatie opgebouwd. Zij organiseert dan ook 
informatiemomenten voor duurzame, agrarische om-
schakeling, en de verdere ontwikkeling.

Er liggen nu op alle bestuurlijke niveaus zoveel kansen, 
die gepakt moeten worden. Vele gemeenten om ons 
heen, hebben al stappen gezet. Ook provincies willen 
een positieve aanpak van de problemen waar we nu in 
zitten. Aan alle kanten is de motivatie groot om het an-
ders te doen. Zij willen financieel ook stevige bijdragen 
inzetten. 

Schoner, gezonder, en wel in samenwerking met boer 
en burger. Boerencoöperaties worden opgezet, lokale/
biologische producten verbinden boer en burger. Er is 
zoveel positiefs te ontwikkelen waarbij de gemeente 
haar initiërende, stimulerende rol pakt.

Iedere boer moet zich weer verbonden gaan voelen met 
zijn grond met zijn bodem. Hoe groter de oppervlakte, 
hoe groter de impact op de omgeving waar wij allen 
wonen en leven. Die verantwoordelijkheid moet weer 
gevoeld gaan worden. En wij als inwoners, moeten ons 
weer fijn, gezond voelen op de plek waar wij ons leven 
leven. 

Dit Bestemmingsplan 2018 zal een stimulerend plan 
moeten worden, waarbij onze gemeente Westerveld 
zich oprecht weer de groenste gemeente mag noemen 
en waar boerenbedrijvigheid mengt met betrokkenheid 
van omwonenden. Duurzaamheid op vele niveaus uit-
straalt en een gezonde sociale cohesie heeft. Dan kan 
ze weer met trots haar gasten verwelkomen om hun 
rond te leiden in een prachtig historisch ontstaan land-
schap, waar de energie en veelzijdigheid voelbaar is en 
waar het goed vertoeven is. De Natura 2000-gebieden, 
worden weer onze troetelkinderen.

Ons visitekaartje “Entante Florale”, kan weer vernieuwd 
worden en bij alle ingangen van Westerveld hangen op 
de toegangsborden, omdat wij in deze komende 10 jaar 
hard hebben gewerkt aan een gezond, leefbaar  
Westerveld, waar iedereen zich gehoord en gezien voelt, 
en wat uniek is in al haar rijkdommen van natuur, histo-
rie en duurzame bedrijvigheid .
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